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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและปัจจัย
ทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทีม่ นี าํ้ หนักเกิน จากปัจจัยนำ� ปัจจัยเอือ้
และปัจจัยเสริมต่อการบริโภคอาหารทีท่ ำ�ให้เกิดนํา้ หนักเกินเกณฑ์โดยศึกษาจากนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6
ที่มีนํ้าหนักเกิน ในตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานีจำ�นวน 158 คน ซึ่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยดัดแปลงจากเครือวัลย์ ปาวิลัย (2550) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่า
เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนที่มีภาวะนํ้าหนักเกินเกณฑ์ด้วยสถิติ สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยเสริม (r = .638) และความเชือ่ (r=.241) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทีม่ นี าํ้ หนักเกินเกณฑ์ และทีร่ ะดับความมีนยั สำ�คัญทางสถิติ .01
และสามารถใช้พยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทีม่ นี าํ้ หนักเกิน
เกณฑ์ได้ ร้อยละ 41.8 (R2 = 0.418, F=57.420) ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถใช้เป็นแนวทางให้บคุ ลากรในทีมสุขภาพ
วางแผนการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทีม่ ภี าวะโภชนาการ และ
เน้นด้านความเชือ่ ความรู้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีไ่ ม่ถกู ต้องเกีย่ วกับความอ้วนโดยเฉพาะเรือ่ งของการ
ใช้ยาลดนํ้าหนัก
คำ�สำ�คัญ:

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษา ภาวะนํ้าหนักเกิน
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Abstract

The purposes of this descriptive research were to study (a) the food consumption behaviors of overweight students, and (b) predicting factors such as predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors
with food consumption behaviors of overweight students in grade 4-6, elementary school in Tumbon Lumsai,
Amphur Lumlukka, Pathumthani Province. The questionnaires were altered from Kruawan Pawilai (2550) by
the researcher and gave to the 158 purposive sampling of overweight students. The obtained data was then
analyzed into percentages, means, and standard deviations. Pearson Product - Moment Correlation Coefficient
and Stepwise Multiple Regression Analysis were also applied.
Results of the research study showed that at the significant level of .01 (r = 0.638 and 0.241
respectively), reinforcing factors and beliefs were able to predict the respondents’ food consumption behaviors
with 41.8 (R2 = 0.418, F=57.420) percent of accuracy. Moreover, such factors were also found to have a
linear relationship with food consumption of the overweight students in grade 4-6 from elementary school. The
findings suggest that the health care plan development for the promotion of good health for grade 4-6 students
should focus on the knowledge, beliefs and behaviors that are incorrect about obesity, specifically the use of
weight loss pills.
Keywords: food consumption behavior, elementary school, overweight

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

สภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นไปทำ�ให้เด็กมีพฤติกรรม
การกินที่ไม่พึ่งประสงค์มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเรื้อรังไม่ติดต่อหลายชนิดเมื่อเติบโต
ขึ้น เป็นภาระในการดูแลรักษา ทั้งในระดับครอบครัว
และประเทศ รัฐจะต้องลงทุนด้านการบริการทางการ
แพทย์มากขึ้น การสำ�รวจพบว่าเด็กไทยมีพฤติกรรม
การกินหวานเพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็นแหล่งทีม่ าของนํา้ ตาลได้แก่

เครื่องดื่มประเภทนํ้าหวาน นํ้าอัดลม ที่ส่งผลต่อภาวะ
โภชนาการเกิน และมีข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับสำ�นักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์การจำ�หน่ายนํ้าอัดลม
ในโรงเรียนนำ�ร่อง 19 โรงเรียน ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า
มีถึงร้อยละ 6.2 ของโรงเรียนมัธยมที่มีการจำ �หน่าย
นํ้าอัดลม จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
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ศึกษา (สพท.) ได้จัดนโยบายโรงเรียนปลอดนํ้าอัดลม
งดการจำ�หน่ายขนมกรุบกรอบและอาหารนํา้ ตาลมากที่
จะทำ�ให้เกิดปัญหาฟันผุตามมา (รัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์,
2550; กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2552)
ส่วนปัญหานํ้าหนักเกินเกณฑ์ถึงการเป็นโรค
อ้วนถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด โรคเบา
หวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคไม่
ติดต่อเหล่านี้ไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะบุคคลผู้ที่เป็น
โรคเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงครอบครัว ชุมชน รวม
ไปถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยจากรายงานแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง ได้ประมาณการสูญเสียรายได้จากผลผลิต
ประชาชาติ (GDP) ของประเทศไทยจากโรคหัวใจและ
อัมพาต ใน พ.ศ.2558 จะมีการสูญเสียสะสมประมาณ
52,150 ล้านบาท แต่ถ้ามีการป้องกันควบคุมโรคดัง
กล่าวได้จะลดการสูญเสียรายได้ผลผลิต ร้อยละ 10 –
20 จากการสูญเสียทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่าการเสีย
ชีวติ จากโรคเรือ้ รังจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17 ในปี
พ.ศ.2558 (คณะกรรมการอำ�นวยการลดปัจจัยเสีย่ งทีส่ ง่
ผลกระทบต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง, 2550) โรคเหล่านีเ้ กิด
จากการสัง่ สมพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ ม่ถกู ต้องโดยเฉพาะ
ในเรื่องการรับประทานอาหารมาตั้งแต่ในช่วงก่อนวัย
เรียน ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ทุกๆด้าน ทั้งร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสติปญ
ั ญา แต่ ณ ขณะนีป้ ระเทศไทย
กำ�ลังเผชิญปัญหา ทุพโภชนาการในเด็กไทย ซึง่ ปัจจุบนั
พบว่ามีภาวะโภชนาการเกินและเป็นโรคอ้วนมากขึ้น
ดังเห็นได้จากรายงานการสำ�รวจสุขภาพประชาชน
ไทย พบว่าเด็กทีม่ นี าํ้ หนักมากกว่าเกณฑ์มอี ตั ราสูงเพิม่
ขึ้นพบว่าจากเด็กจำ�นวน 4-5 คนจะพบเด็กที่มีนํ้าหนัก
มากกว่าเกณฑ์ 1 คน และเห็นได้ชัดเจนในโรงเรียนที่
อยู่ในเขตเมือง จากการสำ�รวจภาวะโภชนาการเด็กอายุ
4 – 12 ปี ในกรุงเทพมหานคร (สมาคมโภชนาการแห่ง
ประเทศไทยและศูนย์วิจัย, 2553)

โรคอ้วนนั้นเป็นปัญหาระดับโลก โดยจาก
รายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2011 ที่
พบว่าเด็กทั่วโลกมีปัญหาภาวะโภชนาการเกิน สูงถึง
155 ล้านคนและในจำ�นวนดังกล่าวมีเด็ก 30-45 ล้าน
คน ที่เป็นโรคอ้วน โดยเฉพาะในยุโรปมีเด็กที่ป่วยเป็น
โรคอ้วนเพิ่มขึ้นถึงปีละ 400,000 คน ทำ�ให้องค์การ
อนามัยโลกต้องจัดทำ�ยุทธศาสตร์ระดับโลกเรือ่ งอาหาร
กิจกรรมทางกายและสุขภาพ (Epstein, 1996) และแผน
ปฏิบัติการลดโรคไม่ติดต่อ (World Health Organization, 2008) จากการสำ�รวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของเด็กวัยเรียนพบว่ามากกว่า 1 ใน 4 ของนักเรียนมี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม กล่าว
คือ กลุ่มเด็กอ้วนและเริ่มอ้วนมีการรับประทานอาหาร
ว่างเช้าและอาหารว่างบ่าย ส่วนนักเรียนชายกลุ่มเริ่ม
อ้วนจะรับประทานอาหารก่อนนอนทุกวันคิดเป็นร้อย
ละ 12.5 ชนิดของอาหารทีน่ กั เรียนรับประทานบ่อย 5-6
วัน/สัปดาห์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ติดมัน คิดเป็นร้อยละ 18.3
และอาหารประเภททอด คิดเป็นร้อยละ 14.9 (O’Dea,
2003)
จากการศึกษาข้อมูลอนามัยโรงเรียนและการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน ในตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอลำ�ลูกกา
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่เขตปริมณฑลที่มีความ
เจริญและอยู่ใกล้เขตเมืองหลวง นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
นานาชาติเซนต์เทเรซา ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
อนามัยชุมชน 2 ได้ศึกษาชุมชนดังกล่าวพบว่า อัตรา
ความชุกของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ทีม่ นี าํ้ หนัก
เกินเกณฑ์มถี งึ ร้อยละ 36.32 นักเรียนส่วนใหญ่ (>50%)
นิยมรับประทานอาหารประเภทไก่ทอด พิซซ่า นํา้ อัดลม
และขนมกรุบกรอบเป็นประจำ� (นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชั้ น ปี่ ที่ 4 วิ ท ยาลั ย นานาชาติ เ ซนต์ เ ทเรซา, 2554)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหาร
และปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 ที่ มี นํ้ า หนั ก เกิ น
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เกณฑ์ในชุมชนดังกล่าว โดยได้นำ�กรอบแนวคิด PRECEDE Framework ของ Green และ Kreuter (2005)
มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้มา
เป็นแนวทางสำ�หรับพยาบาลและเจ้าหน้าทีด่ า้ นสุขภาพ
ในการกำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและกิจกรรม
เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนทีม่ ภี าวะโภชนาการเกินเกณฑ์มี
พฤติกรรมบริโภคทีเ่ หมาะสม ส่วนโรงเรียนและอาจารย์
สามารถนำ � ผลวิ จั ย ไปเป็ น แนวทางการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารทีถ่ กู ต้อง และช่วยปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 ต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารและปัจจัย
ทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทีม่ นี าํ้ หนักเกินเกณฑ์ ได้แก่ ปัจจัย
นำ� ปัจจัยเอือ้ และปัจจัยเสริมต่อการบริโภคอาหารทีท่ �ำ
ให้เกิดนํ้าหนักเกินเกณฑ์

คำ�จำ�กัดความ

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การ
แสดงออก การกระทำ� หรือกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อภาวะ นํ้าหนักเกิน
เกณฑ์ซึ่งประเมินได้จากแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหาร หมายถึง
องค์ประกอบหรือสาเหตุกระตุ้นที่มีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ซึ่งทำ�ให้นักเรียนภาวะโภชนาการ
เกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัย
นำ � ปั จ จั ย เอื้ อ และปั จ จั ย เสริ ม ซึ่ ง ประเมิ น ได้ จ าก
แบบสอบถามนักเรียน เรือ่ งปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
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ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์
1. ปัจจัยนำ� (Predisposing factors) หมาย
ถึง คุณลักษณะภายในตัวบุคคลที่สนับสนุนหรือลด
แรงจูงใจที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมบริโภคอาหาร ได้แก่
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ทัศนคติเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหาร
		 1.1 ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีนํ้า
หนักเกินเกณฑ์ โดยครอบคลุมเนือ้ หาด้านการวิเคราะห์
การเลือกบริโภค และการปฏิบตั ติ นในการรับประทาน
อาหาร
		 1.2 ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
หมายถึง ความคิดเห็น ความเชื่อ ความรู้สึกที่มีความ
โน้ ม เอี ย งที่ จ ะบริ โ ภคอาหารที่ ใ ห้ พ ลั ง งานสู ง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. ปัจจัยเอื้อ (Enabling factors) หมายถึง
ทักษะ แหล่งสนับสนุนหรือสิ่งขัดขวางพฤติกรรม
บริโภคอาหาร ได้แก่ ลักษณะทั่วไปในการรับประทาน
อาหารของครอบครัว
		 2.1 ลักษณะทั่วไปในการรับประทาน
อาหารของครอบครัว หมายถึง การรับรูข้ องนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทีม่ ตี อ่ พืน้ ฐานของการปฏิบตั เิ กีย่ ว
กับการบริโภคอาหารในชีวิติประจำ�วันของครอบครัว
ได้แก่ จำ�นวนมื้อ การรับประทานอาหาร ชนิดอาหาร
ที่รับประทานในแต่ละมื้อหลักและอาหารระหว่างมื้อ
3. ปัจจัยเสริม (Reinforcing factors) การได้
รับรางวัลและข้อมูลป้อนกลับ (feedback) จากบุคคล
ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ การได้
รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณา และการรับรู้จากสื่อบุคคล
		 3.1 การได้ รั บ อิ ท ธิ ผ ลจากสื่ อ โฆษณา
หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 ที่มีต่อข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ที่ ไ ด้ รั บ จากสื่ อ โฆษณาต่ า งๆ ได้ แ ก่ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ
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แผ่นพับ โปรเตอร์ หนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ต และ
มีผลต่อการตัดสินใจในการบริโภคอาหาร
		 3.2 การรั บ รู้ จ ากสื่ อ บุ ค คล หมายถึ ง
ความรู้สึก การรับรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 ที่มีต่อการได้รับความช่วยเหลือ การตอบสนอง
ความต้องการ การได้รับกำ�ลังใจเกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร จากบุคคลรอบข้าง ได้แก่ ครอบครัว ครู เพื่อน
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นํ้าหนักเกินเกณฑ์ หมายถึง ผลการประเมิน
นํ้าหนักตัวตามเกณฑ์ ส่วนสูงของนักเรียนชั้นประถม
ศึ ก ษาปี ที่ 4-6 อยู่ ใ นระดั บ ท้ ว มและระดั บ เริ่ ม อ้ ว น
โดยใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2542)

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive research) แบบการศึกษาเชิงพยากรณ์
(Predictive study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 รวม 5 แห่ง ในตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอลำ�ลูกกา
จังหวัดปทุมธานี จำ�นวน 435 คน เลือกกลุ่มตัวอย่าง
เแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จากรายงาน

กรอบแนวคิด

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดแบบ
จำ�ลองการส่งเสริมสุขภาพ (PRECEDE PROCEED
model for health program planning and evaluation)
ของกรีนและกรูเตอร์ (Green & Kreuter, 2005) พบว่า
ปัจจัยต่าง ๆ ทีท่ �ำ นายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทีม่ นี าํ้ หนักเกินเกณฑ์
ประกอบด้วย 3 กลุ่มปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยนำ� ปัจจัยเอื้อ
และปัจจัยเสริม ซึง่ จะมีผลโดยตรงต่อการบริโภคอาหาร
ทีท่ �ำ ให้เกิดนํา้ หนักเกินเกณฑ์ กรอบแนวคิดในการวิจยั
ดังแผนภูมิต่อไปนี้

การตรวจสุขภาพประจำ�ปี (นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชั้นปี่ที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, 2554) ของ
งานอนามัยโรงเรียน จำ�นวน 158 คน โดยมีเกณฑ์คัด
เลือก ดังนี้
1. นักเรียนที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์เมื่อเทียบกับส่วน
สูงตามมาตรฐานของสัดส่วนทีก่ �ำ หนด (กราฟนํา้ หนัก
ตามเกณฑ์สว่ นสูงของเพศชาย-หญิงในการติดตามการ
เจริญเติบโตด้านภาวะอ้วน – ผอมของนักเรียนอายุ
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4 – 12 ปี) (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2542)
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งดั ง กล่ า วมี ค วามสมั ค รใจ
และได้ รั บ อนุ ญ าตจากทางโรงเรี ย นและผู้ ป กครอง
นักเรียนในการเป็นกลุ่มตัวอย่างสำ�หรับการวิจัย
การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานวิ จั ย
โครงการวิ จั ย (E.7/2554) ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมวิทยาลัยนานาชาติเซนต์
เทเรซา และผู้วิจัยได้อธิบายการพิทักษ์สิทธิในการเข้า
ร่วมวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างและผู้ปกครองเข้าใจก่อนตอบ
แบบสอบถามแล้วลงลายมือชื่อให้ความยินยอม กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถที่จะถอนตัวออกจากการวิจัยครั้งนี้ได้
โดยไม่มีข้อผูกมัด ผู้วิจัยเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับของ
ข้อมูล และการนำ�เสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
(Questionnaires) ทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรมและ
ประยุกต์ใช้แบบสอบถามของ เครือวัลย์ ปาวิลยั (2550)
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6
ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ ฐาน ลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ 15 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบ่งเป็น 3 ด้าน
1. ปัจจัยนำ�
		 1.1 ด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ การบริ โ ภค
อาหาร 21 ข้อ เป็นคำ�ถามให้เลือกตอบ (Multiple
Choice Item) 4 ตัวเลือก จะมีข้อถูกเพียงข้อเดียว ตอบ
ถูก ได้ 1 ตอบผิดได้ 0
		 ผู้วิจัยได้แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 3
ระดั บ โดยพิ จ ารณาจากเกณฑ์ มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ของ
คะแนนที่ได้ โดยใช้เกณฑ์ของ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2541)
ดังนี้
		 มี ค วามรู้ระดับสูง คะแนนอยู่ในช่วง
มากกว่า + ½ SD ถึงคะแนนสูงสุด
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		 มี ค วามรู้ ร ะดั บ ปานกลาง คะแนนอยู่
ระหว่าง ± ½ SD
		 มีความรู้ระดับตํ่า คะแนนอยู่ช่วงน้อย
กว่า - ½ SD ถึงคะแนนตํ่าสุด
		 1.2 ด้านทัศนคติต่อการบริโภคอาหาร
และความเชื่ อ ต่ อ การที่ นํ้ า หนั ก เกิ น เกณฑ์ 37 ข้ อ
ลักษณะการออกแบบคำ�ถามทั้งทางด้านบวกและด้าน
ลบ ตามแบบของไลเคอร์ (Likert Scale)ได้กำ�หนดให้
ผู้เลือกตอบคำ�ถามได้ 4 ระดับ ประกอบด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดย
ให้คะแนนดังนี้
		 เห็นด้วยอย่างยิ่งด้านบวกให้คะแนน 4
ด้านลบให้คะแนน 1
		 เ ห็ น ด้ ว ย ด้ า น บ ว ก ใ ห้ ค ะ แ น น 3
ด้านลบให้คะแนน 2
		 ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยด้ า นบวกให้ ค ะแนน 2
ด้านลบให้คะแนน 3
		 ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ด้านบวกให้คะแนน 1
ด้านลบให้คะแนน 4
		 เกณฑ์การพิจารณาระดับทัศนคติและ
ความเชือ่ ต่อภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานผูว้ จิ ยั
ได้แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์มัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้
		 มีทศั นคติ, ความเชือ่ ระดับสูง คะแนนอยู่
ในช่วงมากกว่า +½ SD ถึงคะแนนสูงสุด
		 มี ทั ศ นคติ , ความเชื่ อ ระดั บ ปานกลาง
คะแนนอยู่ระหว่าง ± ½ SD
		 มีทศั นคติ, ความเชือ่ ระดับตํา่ คะแนนอยู่
ช่วงน้อยกว่า - ½ SD ถึงคะแนนตํ่าสุด
2. ปัจจัยเอื้อต่อการบริโภคอาหารที่ทำ�ให้
เกิดนํ้าหนักเกินเกณฑ์ 20 ข้อ ลักษณะคำ �ถามแบบ
ถูก – ผิด (True-falls Items) โดยใช้คำ�ตอบ ใช่และไม่ใช่
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ใช่ ด้านบวกให้คะแนน 1 ด้านลบให้คะแนน 0
ไม่ใช่ ด้านบวกให้คะแนน 0 ด้านลบให้คะแนน 1
		 เกณฑ์การพิจารณาระดับปัจจัยเอื้อต่อ
ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐาน ผู้วิจัยได้แบ่ง
ระดับคะแนนออกเป็น 3 ระดับโดยพิจารณาจากเกณฑ์
มัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้
		 มีปัจจัยเอื้อระดับสูง คะแนนอยู่ในช่วง
มากกว่า + ½ SD ถึงคะแนนสูงสุด
		 มีปัจจัยเอื้อระดับปานกลาง คะแนนอยู่
ระหว่าง ± ½ SD
		 มีปัจจัยเอื้อระดับตํ่า คะแนนอยู่ช่วงน้อย
กว่า - ½ SD ถึงคะแนนตํ่าสุด
ปัจจัยเสริมต่อการบริโภคอาหารทีท่ �ำ ให้เกิดนํา้
หนักเกินเกณฑ์ 32 ข้อ ลักษณะการออกแบบคำ�ถามทัง้
ทางด้านบวกและด้านลบ ตามแบบของไลเคอร์ (Likert
Scale)ได้กำ�หนดให้ผู้เลือกตอบคำ�ถามได้ 4 ตัวเลือก
ประกอบด้วย เป็นประจำ� บ่อยครั้ง เป็นบางครั้ง ไม่เคย
เลย ความหมายดังต่อไปนี้
เป็นประจำ� หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติ
สัปดาห์ละ 6-7 ครั้ง
บ่ อ ยครั้ ง หมายถึ ง นั ก เรี ย นมี ก ารปฏิ บั ติ
สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง
เป็นบางครั้ง หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติ
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
ไม่เคยเลย หมายถึง นักเรียนไม่เคยปฏิบตั เิ ลย
เกณฑ์ในการให้คะแนน
เป็นประจำ�
ด้านบวก ให้คะแนน 4
				
ด้านลบ ให้คะแนน 1
บ่อยครั้ง 		
ด้านบวก ให้คะแนน 3
				
ด้านลบ ให้คะแนน 2
เป็นบางครั้ง
ด้านบวก ให้คะแนน 2
				
ด้านลบ ให้คะแนน 3
ไม่เคยเลย
ด้านบวก ให้คะแนน 1
				
ด้านลบ ให้คะแนน 4

เกณฑ์การพิจารณาระดับปัจจัยเสริมต่อภาวะ
โภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐาน ผู้วิจัยได้แบ่งระดับ
คะแนนออกเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากเกณฑ์มชั ฌิม
เลขคณิตของคะแนนที่ได้
มี ปั จ จั ย เสริ ม ระดั บ สู ง คะแนนอยู่ ใ นช่ ว ง
มากกว่า + ½ SD ถึงคะแนนสูงสุด
มี ปั จ จั ย เสริ ม ระดั บ ปานกลาง คะแนนอยู่
ระหว่าง ± ½ SD
มีปจั จัยเสริมระดับตํา่ คะแนนอยูช่ ว่ งน้อยกว่า
- ½ SD ถึงคะแนนตํ่าสุด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร จำ�นวน 20 ข้อ ลักษณะการออกแบบ
คำ � ถามทั้ ง ทางด้ า นบวกและด้ า นลบ ตามแบบของ
ไลเคอร์ (Likert Scale) ได้กำ�หนดให้ผเู้ ลือกตอบคำ�ถาม
ได้ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วย ไม่เคยเลย เป็นบางครั้ง
บ่อยครั้ง เป็นประจำ�
เป็นประจำ� หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติ
สัปดาห์ 6-7 ครั้ง
บ่ อ ยครั้ ง หมายถึ ง นั ก เรี ย นมี ก ารปฏิ บั ติ
สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง
เป็นบางครั้ง หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติ
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
ไม่เคยเลย หมายถึง นักเรียนไม่เคยปฏิบตั เิ ลย
เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาระดั บ พฤติ ก รรมการ
บริโภคอาหารต่อภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานผู้
วิจยั ได้แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณา
จากเกณฑ์มัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้
มีพฤติกรรมการบริโภคระดับสูง คะแนนอยู่
ในช่วงมากกว่า + ½ SD ถึงคะแนนสูงสุด
มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคระดั บ ปานกลาง
คะแนนอยู่ในช่วงมากกว่า ± ½ SD
มีพฤติกรรมการบริโภคระดับตํ่า คะแนนอยู่
ช่วงน้อยกว่า - ½ SD ถึงคะแนนตํ่าสุด
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตรวจ
สอบความเทีย่ งตรง (Validity) โดยการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรง
คุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญ จำ�นวน 3 ท่าน นำ�แบบสอบถาม
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองใช้ (Try out) กับ
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับประชากรทีศ่ กึ ษา
คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีนํ้าหนักเกิน
เกณฑ์ ในโรงเรียนประถมศึกษาอำ�เภอองครักษ์ จำ�นวน
30 คน ตรวจสอบความเชื่อมัน โดยแบบสอบถามด้าน
ความรูเ้ กีย่ วกับการบริโภคอาหาร วิธี Kuder Richardson
(KR – 20) ได้ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามเท่ากับ
.89 ส่วนด้านทัศนคติต่อการบริโภคอาหาร และความ
เชื่อต่อการมีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ ด้านปัจจัยเอื้อ ด้าน
ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมบริโภคอาหาร ทดสอบความ
เชื่อมั่นด้วยวิธีหาสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค
(Chronbach’s coefficient alpha) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ดังนี้
แบบสอบถามทัศนคติต่อการบริโภคอาหาร
ได้ค่าความเชื่อมั่น = .88
แบบสอบถามความเชื่อต่อการที่นํ้าหนักเกิน
เกณฑ์ ได้ค่าความเชื่อมั่น = .87
แบบสอบถามปัจจัยเอือ้ ต่อการบริโภคอาหาร
ได้ค่าความเชื่อมั่น = .90
แบบสอบถามปั จ จั ย เสริ ม ต่ อ การบริ โ ภค
อาหาร ได้ค่าความเชื่อมั่น = .92
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ได้ค่าความเชื่อมั่น = .90
การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากได้รบั อนุญาต
จากคณะกรรมการฯ ผูว้ จิ ยั จึงได้ด�ำ เนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดย ผู้วิจัยทำ�หนังสือขออนุญาตผู้อำ�นวยการ
โรงเรียน 5 แห่ง ในตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล จัดเตรียม
แบบสอบถามให้เพียงพอกับจำ�นวนนักเรียนทีเ่ ป็นกลุม่
ตัวอย่าง เลือกกลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์ทกี่ ำ�หนดไว้ ผูว้ จิ ยั
แนะนำ�ตนเอง แจ้งวัตถุประสงค์และวิธกี ารทัง้ หมดให้
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กลุม่ ตัวอย่างทราบ สอบถามความสมัครใจในการเป็นผู้
ถูกวิจัย อธิบายการพิทักษ์สิทธิ์ในการเข้าร่วมวิจัย เมื่อ
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจและยินดีเข้าร่วมโครงการและลง
ลายมือชื่อ รวมทั้งให้ผู้ปกครองลงรายมือชื่อ และเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม ใช้เวลาตอบ
ประมาณ ½ ชม.ผู้วิจัยเก็บกลับคืนมาด้วยตนเองและ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำ�การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป และกำ�หนดค่าสถิติ
ที่ใช้ดังนี้ ข้อมูล ปัจจัยนำ� ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมและ
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารนำ�มาวิเคราะห์ด้วย
สถิติพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเพือ่ อธิบายให้เห็นถึงลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical
Analysis) วิเคราะห์ปจั จัยนำ� ปัจจัยเอือ้ และปัจจัยเสริม
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดย
ใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’ s Product Moment Correlation
Coefficient) วิเคราะห์ตัวแปร ทำ�นายพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ โดย
ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากเป็น
เพศชาย (58.9%) สมาชิกในครอบครัวที่มีรูปร่างอ้วน
คือบิดา คิดเป็นร้อยละ 37.3 และมารดาคิดเป็นร้อยละ
34.8 ตามลำ�ดับ ได้รบั เงินทีน่ ำ�มาใช้ในโรงเรียน 41 บาท
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 62 บุคคลในบ้านที่จัดเตรียมและ
ประกอบอาหารส่วนใหญ่คอื มารดา (61.4%) ส่วนมาก
รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ (68.4%) รับประทาน
อาหารมื้อเย็นมากที่สุด (55.7%) และชอบรับประทาน
อาหารประเภท ฟาสต์ฟดู ส์แบบไทยมากทีส่ ดุ (39.2%)
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557

พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( = 2.54, SD = 1.001) โดยพฤติกรรมที่มีค่า
เฉลี่ยสูงที่สุดคือ การดื่มนํ้าเปล่าทุกครั้งที่นักเรียนรู้สึก
กระหาย ( = 3.09, SD = .995) รองลงมาคือ การเคี้ยว

อาหารจนละเอียดทุกคำ�ก่อนกลืน ( = 2.99, SD =
.951) ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีค่าเฉลี่ยตํ่า
ที่สุดคือ กินอาหารว่างอีก 1 มื้อก่อนนอน ( = 1.95,
SD = 1.039) รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่
		 4-6 ที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐาน (N = 158)
พฤติกรรม
SD
1. ดื่มนมสดพร่องมันเนยมีไขมันตํ่า
2.72
1.002
2. รับประทานอาหารจานด่วน
2.32
.986
3. การดื่มนํ้าเปล่าทุกครั้งที่นักเรียนรู้สึกกระหาย
3.09
.995
4. นักเรียนกินขนมขบเคี้ยว
2.61
.989
5. กินผลไม้เมื่ออยากกินอาหารที่มีรสหวาน
2.71
1.018
6. สั่งอาหารมากินอาหารต้องประกอบด้วยวิธีต้ม นึ่ง
2.37
.961
7. การหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ประกอบด้วยวิธีผัด ทอด ปิ้ง
2.54
.955
8. การกินอาหารเช้ามากกว่ามื้ออื่นๆ
2.61
1.076
9. การเคี้ยวอาหารจนละเอียดทุกคำ�ก่อนกลืน
2.99
.951
10. การอ่านรายละเอียดของฉลากข้อมูลโภชนาการทุกครั้งก่อนกิน
2.79
1.065
11. โฆษณาตามสื่อต่างๆ ไม่มีส่วนผลักดันใน 6 การซื้ออาหารมาบริโภค
2.42
.985
12. การดื่มนมที่มีรสหวานและรสช็อกโกแลต
2.54
1.001
13. ในระหว่างดูทีวีและอ่านหนังสือนักเรียนจะกินขนมขบเคี้ยว นํ้าอัดลม
2.31
1.009
14. การรับประทานอาหาร ขนมที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ
2.47
.929
15. การจะต้องเลือกระหว่างก๋วยเตี๋ยวกับไก่ทอด เลือกกินไก่ทอด
2.49
.995
16. ปรุงรสก่อนชิมเมื่อสั่งอาหารมารับประทาน
2.57
1.073
17. กินอาหารหลักมากกว่า 3 มื้อ
2.28
1.027
18. มีเวลาว่างจะกินตลอดเวลา
2.04
1.028
19. กินอาหารว่างอีก 1 มื้อก่อนนอน
1.95
1.039
20. เพิ่มปริมาณการกินที่ตนเองชอบกินทุกครั้ง
2.30
.981
21. การกินอาหารคำ�โตและหมดได้ในเวลาอันรวดเร็ว
2.27
1.025
พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวม
2.54
1.001
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของ ตำ�บล
ลำ�ไทร อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานีที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์
1. ปั จ จั ย ด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ การบริ โ ภค
อาหาร พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความรูเ้ กีย่ วกับการบริโภค
อาหารอยูใ่ นระดับปานกลาง คะแนนสูงสุด 17 คะแนน
- ตํ่าสุด 8 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 13 คะแนน โดยข้อที่
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบได้ถกู ต้องมากทีส่ ดุ 2 ลำ�ดับ
แรก คือ ประเภทอาหารที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำ�งาน
ได้ตามปกติ (ร้อยละ 89.9) และความจำ�เป็นของอาหาร
ต่อร่างกาย (ร้อยละ 82.9) และคำ�ถามทีม่ ผี ตู้ อบถูกน้อย
ที่สุดคือระยะเวลาที่เหมาะสมในการออกกำ�ลังกาย คิด
เป็นร้อยละ 11.4 และโรคของคนทีม่ นี าํ้ หนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 13.2
2. ปัจจัยด้านทัศนคติและความเชื่อต่อการ
ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ
ด้านบวกที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ การออก
กำ�ลังกายเป็นการลดนํ้าหนักที่ดีที่สุด ( = 3.53) และ
กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ไม่ทำ�ให้นํ้าหนักตัวเพิ่ม ( =
3.24) และทัศนคติดา้ นลบค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ 2 อันดับแรก
นํา้ หนักตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ ดูได้จากเสือ้ ผ้าทีค่ บั ขึน้ ( = 3.11)
และกินข้าวคำ�ดืม่ นํา้ ครัง้ ทำ�ให้กนิ อาหารได้นอ้ ยลง ( =
2.74)
ความเชื่อต่อการบริโภคอาหารของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ คนอ้วน เมื่อเดินหรือวิ่งจะรู้สึก
เหนือ่ ยง่าย ( = 3.35) รองลงมาคือ คนอ้วนเสีย่ งต่อการ
เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่น หกล้ม ( = 3.23) ส่วนความ
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เชื่อต่อการบริโภคอาหารที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคนอ้วน
สามารถลดนํ้าหนักได้ ด้วยการกินยาลดความอ้วนคือ
( = 1.86)
3. ปัจจัยเอือ้ ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีนํ้าหนัก
เกินเกณฑ์มีปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เรื่องเงินที่เหลือในแต่ละวัน ส่วนใหญ่นักเรียนจะเก็บ
เงินเอาไว้มากทีส่ ดุ ร้อยละ 77.2 รองลงมาคือโรงเรียนมี
อุปกรณ์กฬี าให้ยมื เล่นในช่วงพักและหลังเลิกเรียน ร้อย
ละ 73.4 ส่วนปัจจัยเอือ้ ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เรื่องส่วนใหญ่ ครอบครัวจะกินอาหารนอกบ้านมีน้อย
ที่สุด ร้อยละ 22.2
4. ปั จ จั ย เสริ ม ต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
อาหาร พบว่า ปัจจัยเสริมของนักเรียนระดับชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 4-6 ทีม่ นี าํ้ หนักเกินเกณฑ์ทมี่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
คือ การได้เคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนก็เป็นการออก
กำ�ลังกาย เช่น การรดนํ้าต้นไม้ทำ�ความสะอาดบ้าน
( = 3.15) รองลงมาคือ การมีร่างกายแข็งแรงเติบโต
ก็ต่อเมื่อเราได้กินอาหารครบ 5 หมู่ ( = 3.12) ส่วน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ
เพื่อนชื่นชมว่านํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ทำ �ให้คุณน่ารัก
( = 2.10)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรทำ � นายกั บ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่า ความรู้ ทัศนคติ
ความเชื่อ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทีม่ นี าํ้ หนักเกินเกณฑ์ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทำ�นายกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
		 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐาน (N = 158)

ทัศนคติ
ความเชื่อ
ปัจจัยเอื้อ
ปัจจัยเสริม
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
* p < .01, ** p < .05

ความรู้

ทัศนคติ

ความเชื่อ

ปัจจัยเอื้อ

ปัจจัยเสริม

-.004
.016
-.307*
-.192**
-.187**

.194**
.100
.35*
.220*

.126
.171**
.241*

.30*
.259*

.638*

การวิ เ คราะห์ ห าตั ว แปรทำ � นายพฤติ ก รรม
การบริโภค เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นให้มีค่าคงที่ ตัวแปร
ปัจจัยเสริม (r = .638, p <.01) และความเชื่อ (r=.241, p
< .01) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทีม่ นี าํ้ หนัก
เกินเกณฑ์ และใช้พยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทีม่ นี าํ้ หนัก
เกินเกณฑ์ ได้ โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์

ร้อยละ 41.8 (R2 = 0.418, F=57.420, p <.05) นัน้ คือตัวแปร
ทำ�นายทั้ง 2 ตัว ร่วมกันอธิบาย พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มี
นํ้าหนักเกินเกณฑ์ ได้ร้อยละ 41.8 และถ้าทราบค่าของ
ตัวแปรทำ�นายทัง้ 2 ตัว สามารถคาดคะเนค่าพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6
ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ ได้จากสมการถดถอยดังนี้
Zy = 0.615 ZX1i + 0.136 ZX2i

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (N = 158)
ตัวพยากรณ์

B

Std. Error

Beta

t

p

.041
.097

.615
.136

9.958
2.201

.000
.029

ปัจจัยเสริม (X1)
0.404
ความเชื่อ (X2)
0.213
R2 ที่ปรับแล้ว = 0.418 ค่าคงที่ = 15.040

การอภิปรายผล

กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.49, SD
= .995) สอดคล้องกับผลการศึกษาของเครือวัลย์ ปา
วิลัย (2550) ที่พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มคี า่ เฉลีย่

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องอยู่ในระดับปาน
กลาง พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้องควรได้รับการ
แก้ไขเนื่องจากวัยเรียนเป็นระยะที่ร่างกายเติบโตอย่าง
รวดเร็วและกำ�ลังเปลี่ยนจากเด็กเป็นวัยรุ่นอาหารจึงมี
ความสำ�คัญต่อร่างกายมาก ถ้าในระยะนี้ได้รับอาหาร
เพียงพอมีภาวะโภชนาการดีจะช่วยให้ร่างกายเจริญ
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เติ บ โตเต็ ม ที่ เ ป็ น วั ย รุ่ น ที่ มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ (ศิ ริ พ ร
ขัมภลิขิต และจุฬาลักษณ์ บารมี, 2555)
ปั จ จั ย เสริ ม มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรม
การบริโภคอาหาร และสามารถทำ�นายพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ได้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของเสาวลักษณ์ ทรัพย์อาภรณ์ (2556) ที่พบว่าปัจจัย
เสริมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีม่ นี าํ้ หนักเกิน
เกณฑ์และสามารถทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ได้เช่นกัน เนื่องมาจากผลของสภาพสังคม เศรษฐกิจ
และความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ทำ � ให้ ก ารดำ � เนิ น
ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนไป เทคโนโลยี
ทำ�ให้เกิดความสะดวกสบาย กระแสบริโภคนิยมเพิ่ม
ขึ้น รูปแบบการทำ�งานเปลี่ยนแปลงไป มนุษย์มีสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกในการทำ�กิจกรรมมากมายทำ�ให้
การใช้พลังงานลดลง เกิดพลังงานที่เหลือใช้จึงสะสม
ในร่างกายทำ�ให้เกิดปัญหานํ้าหนักเกินและเป็นสาเหตุ
ของโรคร้ายแรงมากมาย ตลอดจนการได้รับข้อมูล
ข่าวสารในด้านที่กระตุ้นการบริโภคนิยมเพิ่มขึ้น เห็น
ได้จากร้านอาหารฟาสต์ฟูดที่มีมากขึ้น ความนิยมใน
การรั บ ประทานอาหารที่ ง่ า ยและรวดเร็ ว มี เ พิ่ ม ขึ้ น
(กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2552)
ความเชื่อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริ โ ภคอาหารของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา
ปีที่ 4-6 ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ และสามารถทำ�นาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารได้รอ้ ยละ 41.8 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของดุษฏี พงพิทักษ์ (2550) ศึกษารูปแบบ
การควบคุมภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย พบว่าความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการลดความอ้วนที่ถูกวิธี ซึ่งได้แก่การเชื่อว่า
คนอ้วนสามารถลดนํ้าหนักได้ ด้วยการกินยาลดความ
อ้วน คนอ้วนเป็นการแสดงถึงความมีฐานะดี ดังนั้นผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องต้องให้ความสำ�คัญและหาแนวทางใน
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การปรับเปลี่ยนความเชื่อนี้โดยผ่านการทำ�ความเข้าใจ
และให้ความรู้ที่ถูกต้องโดยผ่านสื่อหลายช่องทาง
จากการศึกษายังพบว่านักเรียนยังมีความรู้ที่ไม่
ถูกต้องในเรือ่ งระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการออกกำ�ลังกาย
อาหารที่ นั ก เรี ย นควรรั บ ประทานแต่ ล ะวั น ควรดื่ ม
เครื่ อ งดื่ ม ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ร่ า งกายไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
โทษต่อร่างกาย สัดส่วนการรับประทานอาหารประเภท
ต่างๆ ชนิดของอาหารที่ให้พลังงานสูงและให้พลังงาน
ตํ่า เนื่องจากจำ�นวนผู้ที่ตอบคำ�ถามถูกในประเด็นดัง
กล่าวมีน้อยกว่าร้อยละ 50 ตรงกับรายงานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2553) ซึ่งรายงานการ
สำ�รวจภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนชั้นประถม
ศึกษา ดังนั้นจึงต้องให้ความรู้ที่ถูกต้อง ควรมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูก
ต้อง ทั้งกิจกรรมในการเรียนการสอนและกิจกรรม
พัฒนานักเรียน โดยให้ความรูแ้ ละชีใ้ ห้เห็นความสำ�คัญ
รวมทั้งประโยชน์และผลเสียของการปฏิบัติตัวไม่ถูก
ต้อง ซึ่งส่งผลต่อร่างกายในระยะยาว ในการขาดสาร
อาหารจะส่งผลต่อศักยภาพการทำ�งาน และภาวะจิตใจ
ส่วนการที่มีภาวะโภชนาการเกิน จะส่งผลต่อการเกิด
โรคต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เบาหวาน
และมะเร็ง เพือ่ ให้สามารถนำ�ไปใช้ได้ในชีวติ ประจำ�วัน
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

1. จากผลวิจัยพบปัจจัยเสริม และความเชื่อ
ใช้พยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ได้จึงควรศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุข
ภาพเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีภาวะ
โภชนาการเกิน จากปัจจัยเสริมและความเชื่อ เพื่อให้
มีความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถดูแลตนเองเพื่อ
ป้องกันภาวะโภชนาการเกิน
2. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนยังมีความ
เชื่อ ความรู้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูก
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ต้องเกี่ยวกับความอ้วนโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยา คณะกรรมการอำ�นวยการลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระ
ทบต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. (2550). ร่างแผน
ลดนํา้ หนัก ดังนัน้ บุคลากรสุขภาพ และผูท้ ดี่ แู ลเด็กโดย
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2550เฉพาะครูจึงควรหาช่องทางเช่น จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
2559. เข้าถึงเมือ่ ตุลาคม 2556, จาก http://www.
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ทั้งกิจกรรมใน
thaiphc.net/journal/amor/fulltext.PDF
การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักเรียนในการ
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